
 

OR.120.1.2022                    Przemęt, 2022-01-14 

ZARZĄDZENIE NR   1.2022 

WÓJTA GMINY PRZEMĘT 

z dnia 14.01.2022 r 

 

 

w sprawie: przyjęcia  Planu działania Urzędu Gminy Przemęt na rzecz poprawy zapewnienia 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2022 -2023 

 

      Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2021 poz. 1372, 1834) oraz art. 14 ust 2 pkt 2, ust 3 i 5 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) 

zarządza się co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Plan działania Urzędu Gminy Przemęt na rzecz poprawy zapewnienia dostępności 

osobom ze szczególnymi potrzebami na lata  2022-2023, stanowiący załącznik do niniejszego 

zarządzenia. 

§ 2.  Koordynację wdrożenia planu, o którym mowa w § 1 powierza się Koordynatorowi ds. dostępności. 

§ 3. Wykonanie zarządzenie powierza się Sekretarzowi Urzędu Gminy Przemęt. 

§ 4. Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji     

       Publicznej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała: 

Anna Wojciechowska 



                                      Załącznik do zarządzenia nr 1.2022 

Wójta Gminy Przemęt 

z dnia 14.01.2022 r. 

 

PLAN DZIAŁANIA URZĘDU GMINY PRZEMĘT  

NA RZECZ POPRAWY ZAPEWINIENIA DOSTĘPNOŚCI   

OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2022-2023 

 

Lp. Zakres działalności Realizujący zadanie 

wynikające  

z art. 6 ustawy 

Sposób realizacji Termin realizacji 

1. Sporządzenie planu działania na rzecz 

poprawy zapewnienia dostępności  

osobom ze szczególnymi potrzebami  

na lata 2022-2023 

Koordynator ds. dostępności 1. Opracowanie Planu działania 

2. Przekazanie do zatwierdzenia Wójtowi 

Gminy (przyjęty zarządzeniem) 

3. Publikacja Planu działania na stronie 

podmiotowej BIP Urzędu 

 

 

2022 r. 

2. Powołanie zespołu ds. dostępności Wójt Gminy Przemęt Powołanie zarządzeniem zespołu  ds. 

dostępności. 

 

2022 r. 

3.  Podnoszenie wzrostu świadomości  

pracowników Urzędu na temat różnych 

rodzajów niepełnosprawności oraz 

właściwych zachowań w kontakcie  

z osobami z niepełnosprawnością  

Koordynator ds. dostępności, 

Wydział Organizacyjny   

Szkolenia praktyczne  dla pracowników 

Urzędu – zorganizowane przez firmę 

zewnętrzną. 

Działanie ciągłe 

4. Wdrożenie usprawnień w zakresie 

dostępności architektonicznej  w 

budynku Urzędu  

Koordynator ds. dostępności,  

Wydział Rozwoju Gminy 

Planowany jest najwcześniej za dwa lata 

remont budynku, zatem w między czasie 

stosowany będzie dostęp alternatywny. 

2022 r. 

 

 



Wdrożenie następujących usprawnień: 

1) Montaż linii naprowadzających przed 

budynkiem, 

2) Montaż kontrastowych taśm  na 

drzwiach wejściowych 

3) Montaż taśm na schodach 

wewnętrznych (antypoślizgowe) 

 

4) Tabliczki informacyjne na drzwi, 

nakładki pozwalające sobie 

niewidomej w zorientowaniu się co do 

funkcji pomieszczenia, przed którym 

się znajduje, tekst w języku brajla. 

Analogiczne zakup tabliczki 

informacyjnej na poręcze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 r. 

5. Instalacje urządzeń lub innych 

środków technicznych do obsługi osób 

słabosłyszących. 

Koordynator ds. dostępności, 

 

Zakup pętli indukcyjnej przenośnej 

(urządzenia przeznaczonego dla osób 

słabosłyszących, zwiększającego dostępność 

informacyjno-komunikacyjną, którego celem  

jest wspomaganie słyszenia dla osób z 

aparatem słuchowym lub implantem 

ślimakowym, kompletny zestaw do punktu 

obsługi klienta.) 

2022 r. 

6. Dostosowanie strony internetowej 

https://przemet.pl/ , BIP (innych stron 

urzędu) do standardów dostępności 

cyfrowej oraz ich prowadzenie   

zgodnie ze standardami  

Administrator strony 

internetowej, informatycy  

1. Dostosowanie strony internetowej oraz 

BIP do standardów dostępności 

WCAG 2.1  

2. Zamieszczanie na stronie materiałów 

opracowywanych pod kątem 

dostępności cyfrowej. Strona główna 

oraz portal BIP (inne strony urzędu) 

wyposażone   

w zaawansowane  narzędzia 

dostępności  dla osób  

niepełnosprawnych oraz w pełni 

2022 r. 

 

 

https://przemet.pl/


zgodne  z przepisami  prawa  

w zakresie konstrukcji i redakcji 

3. Dostosowywanie wszystkich 

dokumentów elektronicznych do 

wymagań ustawy z dnia 4 kwietnia  

2019 r.  o dostępności cyfrowej stron 

internetowych i aplikacji mobilnych 

podmiotów  publicznych. 

Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej – 

informatyka, który będzie czuwał nad 

dostosowywaniem  dokumentów do 

wymagań ustawowych. 

4. Przeprowadzenie szkolenia dla 

wyznaczonych osób z tworzenia  

dostępnych dokumentów 

elektronicznych.  

5. Dostosowywanie treści 

zamieszczanych na stronie 

internetowej informacji o zakresie  

swojej działalności  (głównych 

zadaniach podmiotu)  w postaci tekstu 

odczytywalnego maszynowo, oraz  

nagrania treści  w polskim języku 

migowym  (PJM) w postaci pliku 

wideo oraz w tekście łatwym do 

czytania i zrozumienia (ETR) 

 

7. Umożliwienie osobie Głuchej kontaktu 

z pracownikami Urzędu za pomocą  

tłumacza  języka migowego 

Koordynator ds. dostępności Zapewnienie tłumacza języka migowego  

w Urzędzie na podstawie ustawy z dnia 19 

sierpnia 2011 r. o języku migowym  i innych 

środkach komunikowania się, poprzez 

wpisywanie do formularza zgłaszanych 

potrzeb opcji tłumacza języka migowego 

2022 r. – 2023 r. 



8. Stworzenie regulacji dotyczących 

przebywania  na terenie Urzędu  psa 

asystującego, psa przewodnika  

o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 1997 r.  

o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. 2021 poz. 

573, 1981) 

Koordynator  ds. dostępności  

we współpracy z Wydziałem 

Organizacyjnym 

1. Opracowanie standardów zachowań w 

sytuacji kiedy w wydarzeniu 

organizowanych  w Urzędzie bierze 

udział osoba z psem asystującym, psem 

przewodnikiem 

2. Przeszkolenie pracowników 

odpowiedzialnych za wpuszczanie do 

siedziby Urzędu z psem asystującym, 

psem przewodnikiem  

2022 r. 

9. Realizacja art. 4 ust 3 Ustawy o 

zapewnieniu dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami : 
W przypadku zlecania lub powierzania, na podstawie 
umowy, realizacji zadań publicznych finansowanych 

z udziałem środków publicznych lub udzielania 

zamówień publicznych podmiotom innym niż 
podmioty publiczne, podmiot publiczny jest 

obowiązany do określenia w treści umowy warunków 

służących zapewnieniu dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami w zakresie tych zadań 

publicznych lub zamówień publicznych, z 

uwzględnieniem minimalnych wymagań, o których 
mowa w art. 6. 

 

Kierownicy Wydziałów UG 

Przemęt 

Opracowanie klauzul o zapewnieniu 

dostępności, do zastosowania w umowach 

zawieranych przez Urząd z Wykonawcami 

Działanie ciągłe 

10. Monitoring i koordynacja  Kierownicy Wydziałów UG  

Przemęt 

Odpowiedzialność za realizacje 

poszczególnych pozycji Planu, leży we 

właściwych  komórkach organizacyjnych 

Urzędu. Monitoring realizacji Planu 

prowadzony będzie przez  koordynatora ds. 

dostępności 

Działanie ciągłe 

 


